
Republikový výbor souhlasí s návrhem následující změny vnitřních předpisů:  
 

1. V § 3 odst. 1 pravidel pro členy a příznivce se na konec vkládají slova:  

“K přihlášce se přikládá prohlášení o osobní integritě (§ 7a).”  

2. Za § 7 pravidel pro členy a příznivce se vkládají nové § 7a až § 7d, které včetně nadpisu znějí: 

Prevence ve věcech osobní integrity  
§ 7a Prohlášení o osobní integritě 

(1) V prohlášení o osobní integritě prohlašující osoba vůči straně  
a. čestně prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že si není vědoma          

žádné zvláštní skutečnosti týkající se své osobní integrity (§ 7b), nebo           
k takové skutečnosti uvede potřebné vysvětlení, 

b. projevuje v souvislosti s tím souhlas se zpracováním svých osobních          
údajů.  

(2) Prohlášení o osobní integritě je povinen učinit  
a. zájemce o členství při podání přihlášky,  
b. člen, dojde-li ke změně skutečností v prohlášení, do 15 dnů od změny, 
c. osoba, která se přihlásila do vnitrostranických nebo primárních voleb,         

a to do ukončení doby pro navrhování, ledaže takové prohlášení          
učinila již dříve, 

d. osoba politicky nominovaná stranou do funkce člena dozorčí či         
správní rady veřejné instituce nebo jiné veřejné funkce, a to před touto            
nominací, 

e. registrovaný příznivec, je-li k tomu vyzván příslušným předsednictvem,        
do 15 dnů od doručení výzvy, 

f. osoba, která pro stranu dlouhodobě pracuje a náleží jí za to odměna,            
a to před podepsáním smlouvy.  

(3) Je-li ohroženo dobré jméno strany, je prohlašující povinen učinit prohlášení o           
osobní integritě neprodleně. 

(4) Vzor prohlášení o osobní integritě a podrobnosti o nakládání s osobními údaji            
stanoví republikové předsednictvo. Republikové předsednictvo může určit       
technický systém, ve kterém se prohlášení o osobní integritě činí a           
zveřejňuje. 

§ 7b Zvláštní skutečnost 

(1) Zvláštní skutečností se v prohlášení o osobní integritě rozumí aktuální či           
historická skutečnost, která může znamenat nikoliv nepatrné riziko pro         
reputaci nebo integritu strany.  

(2) Zvláštní skutečností je zejména osobní vazba (§ 7d), kterou prohlašující má           
nebo měl k rizikovému subjektu (§ 7c). 

(3) Zvláštní skutečností není skutečnost, která  
(a) nastala pouze v době nezletilosti prohlašujícího, nebo  
(b) již byla v době prohlášení v souladu se zákonem zahlazena. 

(4) Zvláštní skutečnost není automaticky překážkou přijetí za člena či kandidatury          
do vnitrostranické či veřejné funkce, její zohlednění je odpovědností toho, kdo           
v dané věci rozhoduje.  

§ 7c Rizikový subjekt 



(1) Rizikovým subjektem je  
(a) represivní, mocenská a jiná zavrženíhodná organizace totalitního       

režimu, 
(b) osoba odsouzená, trestně stíhaná nebo podezřelá ze zvlášť        

závažných zločinů, 
(c) lobbista nebo jiná podobná osoba, která je ve veřejném prostoru ve           

vysoké míře spojována s korupcí nebo jinou podobnou aktivitou příčící          
se politice Pirátů, 

(d) stát mimo Evropskou unii nebo Evropské sdružení volného obchodu a          
státní nebo polostátní organizace takového státu, 

(e) zpravodajská služba České republiky, pokud se činnost vykonávaná v         
rámci osobní vazby vztahuje k politickým stranám, 

(f) politicky exponovaná osoba mimo Pirátské hnutí, 
(g) osoba na sankčním seznamu, který Česká republika uznává, 
(h) osoba ve zjevně nepřátelském postavení vůči Pirátům. 

(2) Republikové předsednictvo je zmocněno vydat seznam příkladů rizikových        
subjektů. 

§ 7d Osobní vazba 

(1) Osobní vazbou se rozumí plnění uložených úkolů, pobírání nenárokového         
příjmu či přijetí jiné výhody přesahující obvyklé poměry, nebo pracovní,          
existenční či jiná závislost anebo rodinný či jiný blízký vztah.  

(2) Vazba k určité osobě je dána i tehdy, pokud platí první věta ve vztahu k jí                
řízené nebo ovládané právnické osobě anebo je vazba zjevně realizována          
jiným mechanismem, který umožňuje rizikové osobě uplatňovat rozhodující        
vliv. 

3. V § 10 odst. 1 písm. c) volebního řádu se na konci tečka mění na čárku a za ni se                     
doplňuje nové písmeno d), které zní: 

d) předložil organizátorovi voleb prohlášení o osobní integritě podle jiného vnitřního           
předpisu (§ 7a pravidel pro členy a příznivce) na předepsaném formuláři obsahující            
souhlas ke zveřejnění pro účely informování veřejnosti. 

4. Do zásad týmové spolupráce se vkládá: 

10. Prevence ve věcech osobní integrity 

Osoba, která se přihlásila do vnitrostranických voleb nebo má být zvolena či            
pověřena vedením týmu je povinna učinit prohlášení o osobní integritě, které musí            
být předem přístupné aspoň osobám, které v dané věci rozhodují. 

5. Přechodná ustanovení 

1. Členské přihlášky podané před nabytím účinností se posoudí podle dosavadních          
vnitřních předpisů.  

2. V primárních volbách, u kterých v době nabytí účinnosti neskončila doba pro            
navrhování, se postupuje podle tohoto předpisu. 

3. Stávající členové strany, členové orgánů strany, vedoucí týmů a osoby, které           
dlouhodobě pro stranu pracují, jsou povinni učinit prohlášení o integritě pouze tehdy,            
nastane-li u nich nová skutečnost podle § 7a odst. 2 písm. b) až e) anebo pokud je k                  
tomu příslušné předsednictvo nebo rozhodčí komise vyzvou z důvodů hodných          
zvláštního zřetele. 



4. Podmínka podle § 7a odst. 2 písm. c) ve vztahu k vnitrostranickým funkcím voleným              
celostátním fórem se uplatní ode dne, kdy změnu dle bodu 6 tohoto usnesení schválí              
celostátní fórum. 

6. Republikový výbor ukládá republikovému předsednictvu, aby prohlášení o osobní          
integritě zapracovalo jako předpoklad výkonu funkce do návrhu novely předpisů          
schvalovaných celostátním fórem, až bude příslušná část novelizována, nejpozději do 1 roku            
od přijetí tohoto usnesení. 

Tento předpis nabývá účinnosti dvacátým dnem po jeho vyhlášení. 


